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Anmälan/Ansökan om hantering av växtnäringsämnen inom 
vattenskyddsområde

Sökande (den som ska utföra spridningen) Fastighet (där lagring/spridning ska ske)

Organisationsnummer/personnummer Fastighetsbeteckning

Namn Fastighetsägare

Adress Adress

Postnummer och ort Postnummer och ort

Telefon Telefon

Område
Ansökan/Anmälan gäller i följande vattenskyddsområde
___________________________________________________________________________
I skyddszon

Primär ☐ Sekundär ☐ Inre ☐  
Fastighetsbeteckning

Spridning av växtnäringsämnen

Område enligt karta Block ID eller 
annat ID

Block ID eller 
annat ID

Block ID eller 
annat ID

Block ID eller 
annat ID

Areal för spridningen
(ha)

Växtföljd/Gröda
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7
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År 8

Gödselslag (m3/ha 
eller ton /ha)

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

Åtgärder för att minska läckage vid spridning

Skyddszoner Nej ☐ Ja ☐ Om ja ange avstånd samt placering på karta

Ange vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att motverka förorening av 
yt-/grundvatten i samband med spridning.

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
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Lagring av organiskt gödsel
Gäller ansökan/anmälan enbart lagring av gödsel från egna djur?

Ja ☐ Nej ☐
Om nej ange uppskattad gödselvolym från extern källa

Storlek på 
anläggningen (m)

Antal 
egna djur
i verk-
samhete
n

Åtgärder för att 
förhindra läckage till 
omgivningen eller 
ammoniak-avgång

Material på underlag

Gödselplatta (längd x 
bredd)

Stödmurar (längd x höjd)

Urinbrunn (m3)

Flytgödselbrunn (m3)

Djupströbädd (m3)

Annat (m3)

Åtgärder för att minska läckage vid lagring
Ange vilka eventuella ytterligare skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att motverka 
förorening av yt/grundvatten eller ammoniakavgång i samband med lagring.
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Vid ansökan/anmälan om spridning ska följande bifogas:
Markkartering och gödslingsplan
Karta som visar

 Var växtnäringsämnen ska spridas inom vattenskyddsområdet
 Avstånd till ytvatten (diken, sjöar, mm)

Vid ansökan/anmälan om lagring ska följande bifogas:
 Karta som visar lagringsplats
 Avstånd till ytvatten (diken, sjöar, mm)
 En skiss som visar utformningen av lagringsplatsen

Registrering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i 
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan ”Så 
behandlar vi dina personuppgifter”.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för Miljöskyddsnämndens verksamhet enligt Miljöbalken. 
Avgiften för handläggning av ansökan/anmälan för hantering av växtnäringsämnen i 
vattenskyddsområde är för närvarande (2018-06-13) 950 kronor/timme kronor. Normalt sker 
avgiftshöjningar i början av varje år.

Underskrift Ort och datum

Ifylld blankett skickas till:  Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS                 
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